
Syng Med & Tip et Hit 
 
Måske har I set det populære musikshow på DK4, hvor Karin 
Strand-Holm er vært og Klaus & Servants sammen med en stribe 
folkekære kunstnere fremfører hits fra flere årtier, som publikum 
skal gætte med på. Nu kan I få besøg af showet med Klaus & Karin 
live – til særpris i 2021/2022. 
 
Der er ikke noget som musik, der kan skabe fundamentet for godt og hyggeligt samvær. Og det får som 
regel smilet frem, når vi går en tur ”down memory lane”, hvor vi genkalder os specielle oplevelser og støver 
gode minder af, når vi hører bestemte melodier og slagere. 
 
Klaus Strand-Holm – kendt fra bandet Klaus & Servants, der bl.a. står bag hits som Herstedvester, Bank 3 
Gange og Den Bedste Pige - har sammen med sin kone Karin udviklet et musikalsk show, hvor publikum 
inviteres til at synge, gætte og ikke mindst le sammen. 
 
De sidste fem år har man kunnet opleve showet ”Syng Med & Tip et Hit” på TV, hvor Klaus & Servants på 
DK4 har følgeskab af en række folkekære kunstnere på scenen. Her fremfører de en række populære hits 
fra de seneste 4-5 årtier, og Karin stiller så en række spørgsmål, som publikum skal gætte det rigtige svar til 
på en udleveret tipskupon. 
 
Karin & Klaus har udviklet showet til en live-version, der nu har været rundt i mere end 300 forskellige 
klubber og foreninger over hele landet. Det er nøjagtig samme koncept og med et festligt setup, hvor man 
med garanti vil opleve sig selv klappe med. Erfaringen viser, at det er temmelig svært også at undgå at 
synge et par strofer undervejs! 

- Man behøver under ingen omstændigheder at være musikekspert for at deltage. Alle kan være med, 
understreger Karin Strand-Holm. 

 
Blandt dem, der har tippet rigtigt og gættet de fleste spørgsmål, vil der blive trukket lod om præmier, som 
arrangøren har skaffet. Det kan være en flaske vin eller en æske chokolade – men det vigtigste er at være 
sammen og nyde hinandens selskab, mens man hører noget god musik. 

- Vi nyder at komme rundt i landet og hilse på de mange skønne mennesker, vi møder, siger Klaus 
Strand-Holm, der sammen med Karin har sammensat et program til en speciel pris. 

 
Det er ikke økonomien, der er parrets drivkraft, men den utrolige livsglæde og det gode humør, de møder 
rundt omkring.  
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